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Keno™ sept L 
 

Alcoholische oplossing voor handhygiëne  

 Productbeschrijving 

Keno™ sept L is een desinfecterende alcoholische oplossing, mild voor de handen, 

speciaal ontwikkeld voor gebruik in hospitalen,gezondheidszorg, laboratoria en 

voedingsindustrie. 

 Eigenschappen   

Keno™ sept L is samengesteld op basis van isopropanol, chloorhexidine en 

huidbeschermende bestanddelen.  

Keno™ sept L heeft een doeltreffende microbiocide werking.  

Keno™ sept L bezit een langdurige werking door de aanwezigheid van 

chloorhexidine.  

Keno™ sept L heeft een zeer breed werkingsspectrum: bactericide, fungicide en 

virucide.  

Keno™ sept L wordt goed verdragen door de huid, ook bij veelvuldig gebruik, 

door de aanwezigheid van specifieke huidbeschermende bestanddelen.  

Keno™ sept L bevat geen toegevoegd parfum  

Keno™ sept L voldoet aan de normen EN1040, EN1500, EN1276, EN1650  

Keno™ sept L heeft in België het notificatienummer: NOTIF018 

Keno™ sept L heeft in Nederland het nummer: 14668N     

 Aanwending    

Keno™ sept L kan worden toegepast in een automatische  dispenser of met een 

doseerpomp. 

Hygiënische handontsmetting:  

- Breng 5ml Keno™ sept L in de handpalm, handen goed inwrijven, ook 

ruimte tussen de vingers  

- Inwrijven tot volledig droog   
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Keno™ sept L 

Alcoholische oplossing voor handhygiëne  

 Technische kenmerken   

Uitzicht:   licht blauwe alcoholische oplossing  

pH (100%):  7.0   

Dichtheid (20°C): 0.880 kg/l    

 Materiaalgevoeligheid / voorzorgsmaatregelen   

Biocides veilig gebruiken. 

Lees telkens voor gebruik het etiket en de productinformatie.  

Verifieer met de MSDS. 


